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Why Love Matters How Affection Shapes A Babys Brain
Winner of the NAAP 2019 Gradiva® Award! Marian Dunlea’s BodyDreaming in the Treatment of Developmental Trauma: An
Embodied Therapeutic Approach provides a theoretical and practical guide for working with early developmental trauma. This
interdisciplinary approach explores the interconnection of body, mind and psyche, offering a masterful tool for restoring balance
and healing developmental trauma. BodyDreaming is a somatically focused therapeutic method, drawing on the findings of
neuroscience, analytical psychology, attachment theory and trauma therapy. In Part I, Dunlea defines BodyDreaming and its
origins, placing it in the context of a dysregulated contemporary world. Part II explains how the brain works in relation to the
BodyDreaming approach: providing an accessible outline of neuroscientific theory, structures and neuroanatomy in attunement,
affect regulation, attachment patterns, transference and countertransference, and the resolution of trauma throughout the body. In
Part III, through detailed transcripts from sessions with clients, Dunlea demonstrates the positive impact of BodyDreaming on
attachment patterns and developmental trauma. This somatic approach complements and enhances psychobiological,
developmental and psychoanalytic interventions. BodyDreaming restores balance to a dysregulated psyche and nervous system
that activates our innate capacity for healing, changing our default response of "fight, flight or freeze" and creating new neural
pathways. Dunlea’s emphasis on attunement to build a restorative relationship with the sensing body creates a core sense of self,
providing a secure base for healing developmental trauma. Innovative and practical, and with a foreword by Donald E. Kalsched,
BodyDreaming in the Treatment of Developmental Trauma: An Embodied Therapeutic Approach will be essential reading for
psychotherapists, analytical psychologists and therapists with a Jungian background, arts therapists, dance and movement
therapists, and body workers interested in learning how to work with both body and psyche in their practices.
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de komedie 'Een
Midzomernachtsdroom' schreef. Het verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus zijn bruiloftsplannen doorneemt met
de amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al vol hebben aan hun eigen bruiloft komt Egeus binnen met de kwestie
van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia wil alleen met haar geliefde Lysander
trouwen. Theseus besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius, intreden in het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit
met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van Athene niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook relatieproblemen:
hier is het de plaaggeest Puk die vertelt dat er problemen zijn tussen elfenkoning Oberon en elfenkoningin Titania. Oberon is
jaloers en maakt ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch sap, dat in de verkeerde handen eindigt. Dit brengt een
kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met zich mee voor zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat nog niet genoeg
was, krijgen we ook nog het bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een theaterstuk moeten opvoeren voor Theseus en
Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet alleen de eeuwig
hinderlijke liefde op een geestige manier behandeld, maar ook speelt met de relatie tussen werkelijkheid en illusie. Het stuk is
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ontelbare keren verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in 1982 door Woody
Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als dramaturg schreef hij
tragedies, historische toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds worden opgevoerd. Daarnaast schreef hij
gedichten, zogenaamde sonnetten. Enkele van zijn meest beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn "Hamlet", "Macbeth",
"Othello" en "Romeo en Julia". In de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt
een menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden daarop wordt gegeven in de komedie "Een Midzomernachtsdroom".
Engineering healthy developmental attachments and repairing dysregulation Suicide rates, ADHD diagnoses, gaming addiction,
and adolescent depression are increasing exponentially. It’s difficult to ignore the number of children burdened by stress, anxiety,
and unhealthy beliefs. However, the brain remains malleable and new experiences can rewrite the story! The Emotionally
Connected Classroom will help educators create environments that promote healthy attachments and repair dysregulations that
impair learning capacity. Readers will find. Explanations of neuroscience and human behavior. Strategies and tools to help
teachers shift from content-focussed learning and assessment to learning that prioritises wellness. Lesson templates to help “train
the brain.” Strategies to address dysfunctional behavior. Engaging case studies.
Weinigen is liefdespijn bespaard gebleven. Die pijn komt tot ons in verschillende gedaanten: in de eenzaamheid na afloop van een
mislukte date, als een gebroken hart door een beëindigde relatie, of in de vorm van een partner met bindingsangst. De zoektocht
naar de ware liefde (als die al bestaat) gaat zelden over rozen. Sociologe Eva Illouz stelt dat we ons vandaag de dag op
liefdesgebied gedragen als een consument in een zee van keuzemogelijkheden. We worden `shoppers: veeleisend, constant
bezig om een betere deal te krijgen. We sluiten het toeval, dat mensen altijd heeft geholpen om een partner te vinden, zo veel
mogelijk uit. De schuldigen aan deze ontwikkelingen? De invloeden van internet, Hollywood en het kapitalisme aldus Illouz.
Across the past 15 years, there has been a 300 percent increase in the use of pscyhotripic medications with girls and boys under
the age of 20, and prescriptions for preschoolers have skyrocketed.
'Meesterschap in Liefde, wijsheid van de Tolteken' is het bekendste boek van bestsellerauteur Don Miguel Ruiz. Hierin laat hij ons
zien hoe onze op angst gebaseerde overtuigingen en ideeën onze liefde ondermijnen en veel ellende en drama in onze relaties
veroorzaken. Aan de hand van levendige waargebeurde verhalen beschrijft Ruiz hoe we onze emotionele wonden kunnen helen
en de vrijheid en vreugde in ons leven kunnen herstellen die we van nature in ons hebben. Zo krijgen we de speelsheid terug die
van vitaal belang is voor liefdevolle relaties. Deze versie is een gebonden uitgave, een prachtig cadeau voor jezelf of een dierbare!
Dit boek geeft antwoord op vragen als: • Waarom veroorzaken ‘aanpassing’ en het ‘idee dat we perfect moeten zijn’
zelfafwijzing? • Hoe maakt de sterke behoefte aan controle over de ander de meeste relaties kapot? • Waarom zoeken we liefde
bij anderen en hoe vinden we liefde in onszelf? • Hoe leren we anderen accepteren en onszelf en anderen vergeven? 'Geluk kan
alleen maar van binnenuit komen en is het resultaat van jouw liefde. Als je beseft dat niemand je gelukkig kan maken en dat geluk
het gevolg is van jouw liefde, wordt dit het belangrijkste meesterschap van de Tolteken: Meesterschap in liefde.’ – Don Miguel
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Ruiz
Meer dan 450.000 exemplaren verkocht van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. Mannen zijn anders, vrouwen
ook. De titel is inmiddels een gevleugelde uitspraak in het Nederlands en sinds het verschijnen van dit boek zijn er wereldwijd
miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim? Mannen en vrouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben anders. Ze
lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het feilloos uit met deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets
van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct opgelost. Dr. John Gray is ruim 35 jaar werkzaam in zijn vakgebied en erkend expert
als het gaat om communicatie, relaties en persoonlijke ontwikkeling. Auteur van meer dan 20 boeken en veelgevraagd spreker. Hij
inspireert zijn publiek met de eenvoudige communicatietechnieken die hij geeft. Het is zijn doel dat mannen en vrouwen elkaar
beter begrijpen, respecteren en waarderen. 'In Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus kom ik heel wat "o
ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit mijn persoonlijke relatie als uit mijn werk als seksuologe.' Goedele Liekens Reacties van lezers: 'Herken veel punten en leest lekker weg.' '…had dit boek eigenlijk aan het begin van onze
relatie moeten lezen — dat had een hoop ergernis en wrok gescheeld.'
This contribution to the field of virtue ethics focuses on the work of Hume and Nietzsche, providing fresh perspectives on their
philosophies and a compelling account of their impact on the development of virtue ethics.
Word je makkelijk verliefd, maar ben je tegelijkertijd bang voor intimiteit? Word je moe van al die opmerkingen dat je 'te gevoelig' bent? Heb
je moeite om respect op te brengen voor je meer rationele partner? Of heb je al besloten dat liefde voor jou als HSP'er niet is weggelegd?
Met Hoog Sensitieve Personen in de liefde heeft Elaine N. Aron een praktisch zelfhulpboek geschreven voor HSP'ers die op zoek zijn naar
een gelukkige, gezonde en romantische relatie, met of zonder een HSP'er als partner. Aangevuld met verhelderende zelftesten en resultaten
uit de baanbrekende onderzoeken die Aron heeft gedaan op het gebied van intimiteit en persoonlijkheidsontwikkeling is Hoog Sensitieve
Personen in de liefde een betrouwbare gids voor elke HSP die op zoek is naar echte liefde.
What makes children happy, confident and successful? How can you help a child to flourish? Their environment is important, but the real
difference is in your hands – every adult has the tools to help a child achieve psychological wellbeing. This book provides a practical model
for helping children flourish and achieve their personal potential in every area of their lives. Drawing on ideas from positive psychology and
child development theory, the model explores the five key areas of wellbeing: personal strengths, emotional wellbeing, positive
communication, learning strengths, and resilience. Practical activities are included for each area, and a questionnaire provides an
assessment to enable you to keep track of progress. Suitable for use with children aged 3–11, this step-by-step guide is an ideal resource for
professionals working with children, including counsellors, social workers, teachers, and psychotherapists, as well as parents.
From Jay Griffiths, the author of the award-winning Wild comes a passionate polemic defence of childhood 'Her work isn't just good -- it's
necessary' Philip Pullman In Kith, Jay Griffiths seeks to discover why we deny our children the freedoms of space, time and the natural world.
Visiting communities as far apart as West Papua and the Arctic, as well as the UK, and delving into history, philosophy, language and
literature, she explores how children's affinity for nature is an essential and universal element of childhood. It is a journey deep into the heart
of what it means to be a child, and it is central to all our experiences, young and old. 'An impassioned, visionary plea to restore to our children
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the spirit of adventure, freedom and closeness to nature that is their birthright. We must hear it and act on it before it is too late' Iain
McGilchrist 'Jay Griffiths writes with such richness and mischief about the one thing that could truly save the world: its children' KT Tunstall
Geestig, intelligent, empatisch en onvoorwaardelijk eerlijk Het leven kan hard zijn: je wordt bedrogen door je geliefde, je verliest een vriend of
familielid of je zit diep in de schulden. Maar het kan ook fantastisch zijn: je vindt de liefde van je leven, hebt de kracht om van baan te
switchen of raapt eindelijk de moed bij elkaar om je eerste roman te schrijven. Tienduizenden mensen met grote en kleine problemen
vroegen bestsellerauteur Cheryl Strayed om raad. En ze werden geholpen. Haar adviezen zijn humoristisch, empathisch, wijs en
onvoorwaardelijk eerlijk.
Aan de hand van zijn eigen ervaringen vertelt een dertienjarige jongen over wat het betekent voor pubers om het syndroom van Asperger te
hebben. Vanaf ca. 13 jaar.
If you are a student or practitioner in the early years sector, you need to develop a rounded understanding of key issues in this fast-moving
field. This new and updated edition provides a critical examination of the essential issues in early years policy and practice. With contributions
from highly regarded practitioners and researchers, this book accessibly balances theory and practical concerns. The Sixth Edition has been
extensively revised to include: A new chapter on Child Protection and Safeguarding Coverage of the new EYFS Theory and research
evidence A Companion Website, highlighting further reading and current policies and frameworks. You can visit the Companion Website at
www.uk.sagepub.com/pughduffy to view a video from the authors, and also access study materials including: Points for discussion Reflective
tasks Further reading Web links.
Wat geloof jij? Op die vraag weten mensen steeds minder goed antwoord te geven. Men noemt zich vaak wel spiritueel, maar is niet altijd
christen, boeddhist of moslim. Integendeel, de essentie van moderne spiritualiteit lijkt juist te vinden in diversiteit; men creëert zijn eigen
spirituele beleving met behulp van concepten uit verschillende stromingen en religies. In dit boek onderzoekt vooraanstaand spiritueel leider
en auteur William Bloom de eigenschappen van deze moderne spiritualiteit. Hij legt uit hoe begrippen als verbinding, reflectie en
dienstbaarheid hierin een centrale rol spelen. Daarnaast legt hij uit hoe deze makkelijk kunnen worden geïntegreerd in het dagelijkse
(werkende) leven. Hij benadrukt een spiritualiteit gebaseerd op universele waarden - een die krachtig, motiverend en inspirerend is. Blooms
praktische raad zal je helpen een groter gevoel van persoonlijke integriteit, doelgerichtheid en rust te vinden, los van je achtergrond.
In 'Het mysterie van de liefde' verkent Jonah Lehrer de psychologische, biologische, neurologische en evolutionaire feiten van de liefde.
Liefde is de emotie die ons leven regeert, een altijd aanwezige kracht, de basis van al onze bindingen, van romantische tot
vriendschappelijke en religieuze. Mensen kunnen niet zonder, ze moeten zich hechten. Tegenover liefde staan uitsluiting, onthechting, haat.
Niets roept sterkere emoties op dan het verlies van liefde. Jonah Lehrer, vermaard schrijver die wetenschap toegankelijk maakt, richt zich in
dit boek op liefde in al haar vormen, niet alleen de romantische en gepassioneerde, maar ook die tussen ouders en kinderen, vriendschap, de
liefde voor God, voor huisdieren en overledenen. Lehrer maakt de lezer deelgenoot van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Hij
schenkt een wereld aan kennis - maar het mysterie blijft intact.

The author of Overcoming Depression offers an alternative to the traditional western view of compassion, outlining findings about
the value of compassion and how it works, and taking readers through basic mind training exercises to enhance the capacity for,
and use of, compassion. Original.
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Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme
en het nemen van risico’s zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en
moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen: wat als ik
het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten
zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren
het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als
liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen,
kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te gaan.
The groundbreaking guide to self-healing and getting the love you missed. Was your mother preoccupied, distant, or even
demeaning? Have you struggled with relationships—or with your own self-worth? Often, the grown children of emotionally absent
mothers can’t quite put a finger on what’s missing from their lives. The children of abusive mothers, by contrast, may recognize
the abuse—but overlook its lasting, harmful effects. Psychotherapist Jasmin Lee Cori has helped thousands of men and women
heal the hidden wounds left by every kind of undermothering. In this second edition of her pioneering book, with compassion for
mother and child alike, she explains: Possible reasons your mother was distracted or hurtful—and what she was unable to give The
lasting impact of childhood emotional neglect and abuse How to find the child inside you and fill the “mother gap” through
reflections and exercises How to secure a happier future for yourself (and perhaps for your children)
Praktische gids voor een stabiele relatie van 'stel naar gezin' Na een geboorte van je kind is het soms hard werken wat je relatie
betreft. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel elk stel kort na de geboorte van de baby een relatiedip doormaakt. Dit boek helpt je om
beter voorbereid te zijn op alle mogelijk hindernissen. met leuke tips en heldere oefeningen praktisch bruikbaar voor elke vader en
moeder Weten wat je mogelijk te wachten staat, stelt je in staat er beter op te reageren en meer te kunnen genieten. 'Niets kan je
voorbereiden op het krijgen van een kind, maar met dit boek kom je echt een heel eind. En fijn dat vaders niet overgeslagen zijn!'
Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut en vader
‘Je onvervangbare hersenen’ van Kaja Nordengen is een vrolijk en slim boek dat je zelfinzicht verschaft. Het geeft antwoorden op
vragen als: Hoe word je verliefd? Hoe komt het dat onze hersenen zo klein zijn? Het is ook vaak verrassend: Waarom misleidt je
brein je zo vaak? Waarom belonen de hersenen iets slechts als verslaving? Het enige écht onvervangbare orgaan heeft niet altijd
het beste met zichzelf voor, en dat moeten we aanvaarden. Nordengen ontleedt op glasheldere wijze en met effectieve illustraties
deze wonderbaarlijke machine. Wat Giulia Enders voor onze darmen deed, doet Nordengen met het brein.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven,
en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei
bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders
en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
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persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart
en vol moed.
This book is about the hope underlying the ability to survive the early years. Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner is both
metaphor and framework of the despair and hopelessness that some babies and parents experience in their efforts to hold on and
go through difficult circumstances. Their early experiences are not voyages "into a sunny and cheerful sea": some are years-long
voyages into horror and weariness - babies born into difficult families, into countries in difficulties or into difficult circumstances.
Some babies born into difficulties are pretty much alone because their mothers might be too ill to look after them, and nurses are
too busy to fulfil the maternal function other than changing and feeding them. They may have been born in war zones, or in
prisons, or have been in intensive neonatal premature units. Unlike mothers who recall the early years with their babies as a dance
of understanding and development, other carers don't recall hearing the music at all.
Why Love Matters explains why loving relationships are essential to brain development in the early years, and how these early
interactions can have lasting consequences for future emotional and physical health. This second edition follows on from the
success of the first, updating the scientific research, covering recent findings in genetics and the mind/body connection, and
including a new chapter highlighting our growing understanding of the part also played by pregnancy in shaping a baby’s future
emotional and physical well-being. Sue Gerhardt focuses in particular on the wide-ranging effects of early stress on a baby or
toddler’s developing nervous system. When things go wrong with relationships in early life, the dependent child has to adapt; what
we now know is that his or her brain adapts too. The brain’s emotion and immune systems are particularly affected by early stress
and can become less effective. This makes the child more vulnerable to a range of later difficulties such as depression, anti-social
behaviour, addictions or anorexia, as well as physical illness. Why Love Matters is an accessible, lively, account of the latest
findings in neuroscience, developmental psychology and neurobiology – research which matters to us all. It is an invaluable and
hugely popular guide for parents and professionals alike.
Was your mother too busy, too tired, or too checked-out to provide you with the nurturing you needed as a child? Men and women who were
“undermothered” as children often struggle with intimate relationships, in part because of their unmet need for maternal care. The
Emotionally Absent Mother will help you understand what was missing from your childhood, how this relates to your mother’s own history,
and how you can fill the “mother gap” by: Examining the past with compassion for yourself and your mother Finding the child inside of you
and learning to mother yourself Opening to the archetype of the Good Mother Allowing friends and loved ones to provide support, guidance,
and other elements of good mothering that you missed Through reflections, exercises, and clear explanations, psychotherapist Jasmin Lee
Cori helps adult sons and daughters heal the wounds left by mothers who failed to provide the essential ingredients that every child needs.
She traces perceived personal “defects” back to mothering deficits, relieving self-blame. And, by teaching today’s undermothered adults to
cultivate the mothering they missed, she helps them secure a happier future—for themselves and their children.
What do we mean by wellbeing, and what does it look like as it takes shape in early childhood? What can we do to support the wellbeing of
children at home and in settings? This book provides some answers to these complex questions, in a straightforward, accessible way. PART
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1: INTRODUCING WELLBEING describes the 'backdrop' for a new model of wellbeing, outlining research and policy background, and
underpinning early childhood themes. PART 2: THE THEORY OF WELLBEING defines wellbeing itself, describing the new model and the
mechanism of wellbeing development called companionable learning. PART 3: EVERYDAY WELLBEING contains ideas and examples from
homes and settings of 'real-life' wellbeing. Chapter 6: 'All to play for' is rich with ideas and examples of "profoundly satisfying" wellbeing play.
PART 4: INVESTING IN WELLBEING is about professional development. It covers observation, assessment and planning; the key person
approach; 'when things go wrong'; and integrating services across settings and communities. The book ends with the importance of collective
wellbeing, arguing that all young children need experiences of individual and collective wellbeing, in their families and their communities.
Essential reading for anyone studying early childhood, and for managers and practitioners working with young children and their families, this
book is an inspirational guide to developing a framework for wellbeing from birth.
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats
daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten, fouten en
onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte
aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt
bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
In today's fast-paced world, it's tough to find the time to read. But with Joosr guides, you can get the key insights from bestselling non-fiction
titles in less than 20 minutes. Whether you want to gain knowledge on the go or find the books you'll love, Joosr's brief and accessible eBook
summaries fit into your life. Find out more at joosr.com. The love of a parent is more important to a young child's development than you think.
Discover why a child's earliest exposure to emotions can lead to physical problems, emotional issues, and even criminal tendencies! It's a
commonly-held beli.
How do young adults climb out of their histories of neglect? How can they hope to feel loved if they never experienced the love they needed
in their families of origin? This book answers these questions and examines the after-effects of emotional neglect in order to help clinicians to
better serve survivors.
Dierpsycholoog Clive Wynne neemt ons in Hond & liefde mee in zijn onderzoek naar de liefde van de hond voor zijn baasje, en waar die
vandaan komt in de evolutie van wolf naar huis- en hulphond. Hij vertelt toegankelijk en betrokken over het gedrag van, maar meer nog over
onze relatie met ons favoriete huisdier. Zo laat hij zien dat honden niet per se bijzonder intelligent zijn, maar hun slimheid danken aan hun
toewijding en hard werken. Hond en liefde is een verhelderend en opvallend populairwetenschappelijk boek over de relatie tussen mens en
hond.
Love Matters for Psychic Transformation is woven by a profound respect and love for the soul and the transformative powers of the Body
Psyche. It is an exploration of the embodied psychic transformation in the specific context of the BodySoul Rhythms® work (BSR) developed
by Ann Skinner, Mary Hamilton, and Marion Woodman. In describing the BSR work, interviewing six women about their experiences, and
linking the BSR approach with the new neuroscience, developmental psychology, change in therapy, attachment theory, and relational
trauma, Dr. Reinau brings to light all that the BSR approach has to offer. It is with relief and pleasure that I write this endorsement. Relief
comes because someone with clarity, accuracy, and care has outlined the “consonants” of the work of BSR. Pleasure because the “vowels”
of the work have been explored in an authentic voice from an open heart, with a keen intelligence, and from several well-studied points of
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view. Once again Maja Reinau has put on her diving costume, gone down, and this time surfaced with the pearl: Love Matters in Psychic
Transformation. Thank you Maja. –Ann Skinner, co-creator of Body Soul Rhythms Love Matters For Psychic Transformation is a gift to the
many women who have benefited from the BSR-work. Dr. Reinau is able to delve deeply into the methodology of BodySoul work without
destroying the mystery. It is a treasure of information for those who seek this way of transformation in their lives. The interviews deepen the
mystery as well as the understanding of the work. Dr. Reinau’s ability to link BodySoul experience to early developmental theories and to
neuroscience provides the path to her conclusion that it is all about love. A conclusion with which I am sure Marion Woodman would agree.
Everyone who seriously considers understanding BodySoul work should read Love Matters for Psychic Transformation. –Patricia C. Patrick,
M.A., M.D., Child Adolescent and Adults Psychiatrist, The Marion Woodman BodySoul Rhythms Leadership Training Board Member, Marion
Woodman Foundation, Teaching Member Sand Play Therapist Association
This book explains how studies in brain development and epigenetics—the inextricable interplay of genes and environments—have led to
breakthroughs in the understanding of children's psychological disturbances and serve to discredit the scientifically unsupported "chemical
imbalance theory" of mental illness. • Presents a new paradigm for understanding the cause and treatment of children's psychological
disturbances based in cutting edge research on the developing brain and epigenetics • Addresses the latest groundbreaking research on the
treatment of concussion syndromes as well as on the cause and treatment of autism spectrum disorders • Offers strategies that promote
healthy brain development and protect against childhood psychological disturbances • Explains how 21st-century parents' excessive use of
cell phones and other mobile devices undermines the quality of attachment and places children at risk for compromised brain development
and psychological disturbance

Happier People Healthier Planet' addresses the diametrically opposed issues of personal wellbeing and ecological
destruction as inseparable concerns. It shows how carefully attending to what really matters for personal thriving will also
protect the environment.Most human beings are strongly attracted to material possessions, novelty and ever greater
comfort and convenience, yet paradoxically, for those with a decent basic standard of living, growing affluence has not
resulted in increased subjective wellbeing: overconsumption does not make us happy. Worse, our unchecked appetites
for 'stuff' are fast undermining the delicately balanced life-support system provided by the natural world. It is perfectly
possible to live a rewarding life without consuming more than we need, and we must all find out how to do so if we are to
preserve the hospitality of the Earth.This book, unusual in the diversity of its perspectives, investigates the factors that
are likely to encourage a positive preference for lifestyles that are sustainable. Informed and illustrated by insights from a
wealth of sources, both academic and popular, it includes contributions from many individuals living in Britain who
actively pursue lives of modest material consumption which they find fulfilling. These 'modest consumers' offer challenge,
inspiration and reassurance in the search for better ways of living.
From your baby's perspective, choosing the right nanny is probably the most important decision a parent can ever make:
this book is about making the best possible choice. • Contains explosive new information about the child care industry •
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Read Free Why Love Matters How Affection Shapes A Babys Brain
Analyzes the roles that race, immigration, gender, class, and culture play in child care practice • Offers parents a
definitive guide to making the best child care choices • Presents a realistic picture of the child care industry today based
on 10 years of direct, on-the-job experience
Liefde, erotiek en seksualiteit; onderwerpen die nooit aan belangstelling zullen inboeten. Samen met Erwin Mortier
reviseerde en actualiseerde Paul Verhaeghe zijn spraakmakende bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid, drie
kritische verhandelingen over de hedendaagse seksuele verhoudingen tussen mannen en vrouwen. In een
verhelderende en scherpe analyse gaat Verhaeghe in op de tijdloze en de tijdgebonden achtergronden van wat mensen
zowel beweegt als verlamt op het terrein van de erotiek, en op de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke seksuele
fantasieën. Ook beschrijft hij Freuds tegenstelling tussen Eros en Thanatos en wat het oedipuscomplex en macht
daarmee te maken hebben. Tot slot gaat hij na waarom culturele veranderingen zoals de seksuele revolutie de manvrouwverhouding niet alleen bevrijd maar ook problematischer gemaakt hebben.
Transforming Despair to Hope: Reflections on the Psychotherapeutic Process with Severely Neglected and Traumatised
Children offers a thorough overview of the problems and rewards of trying to help severely neglected and traumatised
children. Drawing on over 40 cyears of clinical experience, Monica Lanyado provides a historical and social perspective
on this challenging population, as well as helpful theoretical frameworks and thoughtful support for all professionals and
clinicians working with these children. This book brings together selected past writings and new chapters from Lanyando.
In it she describes the consequences of severe neglect and trauma on a child’s emotional development, and then goes
on to examine what it is that brings about positive change. By using vivid clinical examples of therapeutic practice with
these children, she elucidates the difficulties associated with this population, as well as for those who care for them in
families and in residential settings. Transforming Despair to Hope is a valuable resource for child and adolescent mental
health professionals and trainee clinicians, as well as those in related fields working with children in need.
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